CONSILIUL JUDEŢEAN
JUDEŢUL TIMIŞ
PROCES VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare a
plenului Consiliului Judeţean Timiş din 28 februarie 2018
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Doamnelor şi domnilor,
Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Timiş şi vă anunţ că sunt
prezenţi un număr de 35 consilieri judeţeni din totalul de 37 consilieri judeţeni în funcţie.
Lipsesc domnii consilieri judeţeni Titu Bojin şi Sarmeş Dan.
La şedinţă participă, în calitate de invitaţi, şefi de compartimente şi specialişti din
aparatul propriu, conducătorii unor instituţii şi servicii publice de sub autoritatea consiliului
judeţean, precum şi reprezentanţii mass-media.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.98/21.02.2018 şi ordinea de zi a
şedinţei a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul propriu, comunicare
către mass-media si prin postarea pe tabletele consilierilor judeţeni.
Vă prezint, în continuare ordinea de zi a şedinţei:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetarii contractului de închiriere
nr.8843/25.06.2007 încheiat de către Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş cu
Societatea “ROTH’’ S.R.L.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Direcţiei de Prestări
Servicii Timiş a unor spaţii din imobilul situat în Timisoara, Piaţa Regina Maria, nr.3.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui bun
mobil, aflat în patrimoniul Consiliului Judeţean Timiş, către Direcţia de Prestări Servicii
Timiş.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Normativului
privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din
partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie
decât cea de locuinţe.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport
rutier.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii traseului nr.5 “Timişoara –
Şandra – Bulgăruş - Jimbolia“ şi traseului nr.20 “Timişoara – Săcălaz – Checea –
Jimbolia“ din „Programul judeţean de transport persoane prin curse regulate pentru
perioada 01.01.2014-30.06.2019”.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii graficului de circulaţie pentru
traseul nr.42 “Timişoara – Chişoda” şi nr.43 “Timişoara - Giroc ” din “ Programul de
transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.201430.06.2019”.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Timiş prin Consiliul
Judeţean Timiş cu Oraşul Jimbolia prin Consiliul local al Oraşului Jimbolia şi Comuna
Comloşu Mare prin Consiliul local al Comunei Comloşu Mare în vederea cofinanţării
căminelor pentru persoane vârstnice.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului
din judeţul Timiş pe anul 2018.
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcţiilor publice
pe anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean
Timiş în Consiliile de Administraţie şi Comisiile de Asigurare a Calităţii ale unităţilor de
învăţământ special.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pe anul 2018 pentru
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.
14. Întrebări, interpelări.
Daca sunt alte propuneri pentru ordinea de zi? Dacă nu, supun la vot ordinea de zi
a şedinţei.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat ordinea de zi cu 34 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu
Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu
Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie,
Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai,
Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin.
Înainte de a trece la dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi, vă supun
aprobării procesul - verbal al şedinţei extraordinare din data de 12 februarie 2018.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat procesul verbal cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de
închiriere nr.8843/25.06.2007 încheiat de către Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean
Timiş cu Societatea “ROTH’’ S.R.L.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin.
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Punctul nr. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea
Direcţiei de Prestări Servicii Timiş a unor spaţii din imobilul situat în Timisoara,
Piaţa Regina Maria, nr.3.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in 5 comisii.
Comisia pentru Administraţie Publică Locală si Comisia pentru Sănătate si
Protecţie Socială au formulat amendamente la proiectul de hotărâre.
Rog preşedinţii celor doua comisii sa prezinte si sa susţină amendamentele.
Dacă sunt discuţii sau alte propuneri?
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
În urma analizării în cadrul Comisiei de Administraţie Publică a Proiectului de
hotărâre şi a discuţiilor cu reprezentanţii DGASPC Timiş, DPS Timiş, Fundaţiei ”Sancta
Maria Hilfe” Timişoara, propun următorul amendament la proiectul de hotărâre menţionat
anterior:
„Alin.1 al art.1 se va reformula astfel: (1)Se aprobă revocarea dreptului de administrare
acordat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Timiş pentru spaţiile
situate în Timişoara, Piaţa Regina Maria nr.3, Sediul Administrativ, respectiv un birou în
suprafaţă totală de 37,8 mp.
Alin.1 şi 2 ale art.2 se vor reformula astfel: (1) Se aprobă darea în administrare Direcţiei
de Prestări Servicii Timiş a unui birou din imobilul situat în Piaţa Regina Maria nr.3, Sediul
Administrativ, în suprafaţă totală de 37,8 mp, conform schiţei din Anexele nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă completarea Anexei nr. 5 din Hotărârea 206/28.10.2016 privind aprobarea
dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Judeţului Timiş
către unele instituţii publice de interes judeţean, cu poziţia nr. 25 birou în suprafaţă totală
de 37,8 mp situat în Sediul Administrativ, Piaţa Regina Maria nr. 3.”
Domnul consilier judeţean Poenaru Dan
Importanţa şi valoarea acestui imobil, al fundaţiei şi a şcolii de acolo, investiţie de
aproximativ 3,5 milioane de euro al Guvernului Landului Renania de Nord Westfalia cu
care noi avem un parteneriat de peste 20 de ani şi în Comisia pentru sănătate s-a
susţinut acelaşi amendament.
Ideea mai simplificată este de a găsi o soluţie amiabibilă din partea consiliului
judeţean cel care a primit moştenire această clădire, pe gratis, încât şcoala să poată
funcţiona în continuare.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot amendamentul.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai,
Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin.
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Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin
Punctul nr. 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă
gratuită a unui bun mobil, aflat în patrimoniul Consiliului Judeţean Timiş, către
Direcţia de Prestări Servicii Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin
Punctul nr. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării
Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin
Punctul nr. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului
de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor
imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu
Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin
Punctul nr. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu
pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
unor operatori de transport rutier.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii traseului nr.5
“Timişoara – Şandra – Bulgăruş - Jimbolia“ şi traseului nr.20 “Timişoara – Săcălaz
– Checea – Jimbolia“ din „Programul judeţean de transport persoane prin curse
regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019”.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Ritivoiu Mihai,
Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin.
Domnul consilier judeţean Poenaru Dan nu a votat.
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Punctul nr. 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării graficului de
circulaţie pentru traseul nr.42 “Timişoara – Chişoda” şi nr.43 “Timişoara - Giroc”
din “Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru
perioada 01.01.2014-30.06.2019”.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului
Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş cu Oraşul Jimbolia prin Consiliul local al
Oraşului Jimbolia şi Comuna Comloşu Mare prin Consiliul local al Comunei
Comloşu Mare în vederea cofinanţării căminelor pentru persoane vârstnice.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
Sunt convins că la începutul fiecărui an, cel puţin de doi ani încoace, aţi primit
informări şi solicitări pentru susţinerea financiară din partea consiliului judeţean pentru
casele de bătrâni de la Comloşu Mare şi Jimbolia.
Ştim cu toţii că bugetele locale ale celor două unităţi administrativ teritoriale sunt cu
nevoi şi întotdeauna că e loc de mai bine. Eu unul mă raportez la ambele unităţi
administrativ teritoriale, dar de la Jimbolia am informaţii foarte clare în ce constă
necesarul anual în ce priveşte cheltuielile pentru susţinerea permanentă a activităţii casei
de bătrâni. Cel puţin la nivelul Jimboliei pot să vă spun că necesarul anual venit din parte
conducerii casei de bătrâni şi a consiliului local este de aproximativ 1,5 milioane de lei.
Prin acest proiect de hotărâre finanţăm o anumită parte din suma necesară ca şi
cofinanţare, însă aş dori domnule preşedinte ca în momentul în care trecem la etapa a
doua de finanţare pe parcursul anului 2018 să încercăm să găsim o soluţie pentru a putea
acoperii cit mai mult din nevoile pe care le au acolo, bineînţeles şi cu contribuţia consiliilor
locale.
Vă mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În primul rând doresc să vă spun care este suma aprobată şi că protocolul este
semnat doar pe primul semestru al anului 2018. Pe de altă parte cred că v-aţi referit la
ambele cămine din ambele unităţi administrativ teritoriale şi nu doar din Jimbolia şi vă
informez că aceste cămine sunt strict în subordonarea unităţilor administrativ locale ca şi
responsabilitate financiare şi de funcţionalitate. Căminele sunt în ograda primăriilor
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Jimbolia şi Comloşu Mare, iar noi am venit doar ca sprijin având în vedere că este un
domeniu deosebit de important şi pentru că vrem să susţinem persoanele vârstnice am
venit ca un sprijin pentru ei şi nu este obligativitatea noastră să le asigurăm în totalitate
funcţionalitatea.
De asemenea, aş vrea să vă spun că noi am făcut demersuri şi cred că cel mai
bine pentru a fi gestionate aşa cum trebuie aceste activităţi privind persoanele vârstnice
ar trebui ca aceste două cămine să treacă în proprietatea judeţului şi în administrarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Timiş.
Dacă mai sunt alte discuţii?
Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de
sprijinire a sportului din judeţul Timiş pe anul 2018.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile.
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina, Clain
Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra
Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu
Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica,
Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian,
Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al
funcţiilor publice pe anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Dacă sunt discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 34 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin - Lăscuţ,
Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
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Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu, Tîrpe Manasia Roxana,
Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 12 - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Timiş în Consiliile de Administraţie şi Comisiile de Asigurare a
Calităţii ale unităţilor de învăţământ special.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil in 6 comisii
Comisia pentru relaţii si cooperare interna si externa a formulat un amendament la
proiectul de hotărâre:
Având in vedere ca la data de 22.02.2018 domnul Costa Cosmin Lăscut si-a
înaintat demisia din calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Centrului Şcolar
pentru Educaţie Incluziva Paul Popescu Neveanu se propune înlocuirea acestuia cu un
alt consilier judeţean.
Rog preşedintele comisiei să susţină amendamentul.
Domnul consilier judeţean Costa Cosmin Lăscuţ
Domnule preşedinte, în cadrul comisiei pentru relaţii şi cooperare internă şi externă
am formulat un amendament ca urmare a înaintării demisiei mele din calitatea membru al
Consiliului de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva Paul Popescu
Neveanu se vacantează acest post şi propun înlocuirea mea cu un alt consilier judeţean.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Conform proiectului de hotărâre avem un loc vacant la Constantin Pufan în urma
demisiei colegului nostru domnul Plavoşin Deian şi rog o propunere pentru înlocuirea
acestuia din partea grupului PSD.
Domnul consilier judeţean Ritivoiu Mihai
Domnule preşedinte, din partea grupului de consilieri judeţeni PSD propunem în
locul domnului Plavoşin pe domnul Străin Petru Claudiu.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte propuneri? Dacă nu, rog grupul PNL să facă o propunere în
locul domnului Costa Cosmin.
Domnul consilier judeţean Bitea Nicolae
În locul domnului Costa grupul PNL propune pe domnul consilier Grigoroiu
Eugeniu.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Ca şi procedură, pentru început votăm propunerea domnului consilier Costa
Cosmin după care supunem la vot proiectul de hotărâre.
Se supune la vot amendamentul domnului consilier judeţean Costa Cosmin.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat amendamentul cu 33 de voturi pentru din partea
doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic
Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea
Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa
Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan,
Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru, Jumanca Romaniţa,

8

Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian,
Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 33 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, , Bitea Nicolae, Blaga Lucian, Bobic Narcis –
Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin, Ciurlea Sorina,
Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe, Costa Cosmin Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius – Dan, Geană Nistor,
Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca Romaniţa Lelescu Tiberiu
Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin Deian, Poenaru Dan,
Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian
Constantin.
Domnul consilier judeţean Bădina Nicu nu a votat.
Punctul nr. 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pe anul
2018 pentru Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Proiectul a fost avizat favorabil de către toate comisiile
Observ că a venit acum la plen şi domnul consilier judeţean Cocean Liviu. Deci,
suntem prezenţi 35 consilieri.
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier judeţean Cocean Liviu
Da, bun spirit de observaţie.
Domnule preşedinte Călin Dobra, am înţeles că dumneavoastră sunteţi
vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, este adevărat?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Da, aţi înţeles bine.
Domnul consilier judeţean Cocean Liviu
Este o instituţie care are epicentru la Vrancea unde domnul preşedinte este
preşedinte. Întrebarea mea este, punctual, pentru Timiş în cadrul UNCJR unde şi noi
plătim o cotizaţie, puteţi să ne spuneţi care este contribuţia activităţii acestei instituţii? Mă
refer în principal la impactul pe care îl are atât funcţia dumneavoastră la nivelul instituţiei,
cât şi materializarea în proiecte pentru Timiş. Ne puteţi spune câteva cuvinte în acest
sens?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Voi face câteva clarificări şi anume trebuie să ştiţi că sediul UNCJR este la
Bucureşti, preşedintele UNCJR este domnul Oprisan – Preşedinte al Consiliul Judeţean
Vrancea şi domnia sa a fost ales de către toţi preşedinţii consiliilor judeţene din ţară,
inclusiv de colegii dumneavoastră care sunt în funcţia de preşedinte al consiliilor
judeţene, iar din punct de vedere al UNCJR vreau să vă spun că, personal, consider că
este o activitate foarte importantă pentru că suntem în dialog cu Guvernul şi Parlamentul
României.
Chiar săptămâna trecută, în cadrul adunării generale a UNCJR am avut întâlnire
cu doamna premier împreună cu reprezentanţi din Guvernul României unde am ridicat
anumite probleme cu care se confrunta administraţia publică judeţeană. Aceste foruri sunt
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constituite prin legislaţiei aşa cum este constituită Asociaţia Comunelor din România,
Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din România şi au rol important în
consultare şi în dezbatere pentru proiectele legislative.
În perioada imediat următoare veţi primi un raport al UNCJR şi o să vedeţi că
consiliul judeţean a înaintat propuneri de modificări legislative. Mai mult decât atât primim
informări privind proiectele pe fonduri europene care se gestionează direct de la Bruxelles
pentru că UNCJR are deschis un birou acolo cu doi angajaţi de la care primim multe
solicitări de parteneriate. Consiliul judeţean neputându-se implica în toate proiectele care
se transmit, atunci transmitem noi informaţii către instituţiile publice, şcoli şi inspectoratul
şcolar în funcţie de tematica proiectelor respective.
Domnul consilier judeţean Cocean Liviu
Aţi spus că vom primi un raport dar aş vrea să fie adresat consilierilor judeţeni şi
strict pe judeţul Timiş. Pentru faptul că plătim o cotizaţie, că dumneavoastră sunteţi
vicepreşedinte în acest for vrem să ştim ce impact pozitiv şi materializat în proiecte este
asupra judeţului Timiş.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Strict acest lucru veţi primi odată cu raportul preşedintelui pentru că acolo este un
punct distinct cu privire la reprezentarea în UNCJR.
Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Judeţean Timiş a aprobat proiectul de hotărâre cu 35 de voturi pentru din
partea doamnelor/domnilor Avram Nicolaie, Bădina Nicu, Bitea Nicolae, Blaga Lucian,
Bobic Narcis – Sabin, Bojin Mihaiţă, Borha Liviu, Buboi Ligius – Cosmin, Cândea Dorin,
Ciurlea Sorina, Clain Romică – Adrian, Cocean Liviu - Marius, Coifan Viorel - Gheorghe,
Costa Cosmin - Lăscuţ, Cutu Dorin, Dobra Călin, Dolecek Cristian, Gavrilaş Marius –
Dan, Geană Nistor, Grigoroiu Eugeniu Iliescu Roxana, Iovescu Alexandru,Jumanca
Romaniţa Lelescu Tiberiu Procopie, Lupuţ Florica, Matei Viorel, Oprea Nicolae, Plavoşin
Deian, Poenaru Dan, Ritivoiu Mihai, Stancu Traian, Ştef Adrian, Străin Petru-Claudiu,
Tîrpe Manasia Roxana, Vasile Marian Constantin.
Punctul nr. 14 - Întrebări, interpelări.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Vă aduc la cunoştinţă faptul că aveţi la dispoziţie în format electronic următoarele
informări:
Informare asupra stadiului de asigurare a securităţi si siguranţei civice la nivelul
judeţului Timis.
Raport privind societăţile comerciale la care Judeţul Timis este acţionar. Legat de
acest lucru vreau să vă spun că zilele trecute am primit o adresă din partea Primăriei
Reşiţa prin care îşi manifestă interesul faţă de acţiunile pe care le avem în cadrul
Societăţii Schilift. Ştiţi că în societatea Schilift Consiliul Judeţean Timiş este asociat cu
Consiliul Judeţean Caraş Severin şi cu Primăria Văliug în ceea ce priveşte pârtia de schi
de la Văliug. Trebuie să luăm o decizie ce vom face în viitor cu această societate.
Raport privind deplasarea la Bruxelles Belgia in perioada 01.02-06.02.2018.
Raport deplasare Belgia 23.01.-26.01.2018.
Dacă mai sunt alte întrebări, interpelări?
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Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Domnule preşedinte, în primul rând doresc să fac o constatare pe care nu am
făcut-o doar eu ci toţi cei care au trecut astăzi pe autostrada Lugoj – Timişoara. Să ştiţi că
de când a căzut zăpada nu se mai simte mirosul de la deponeu şi aş vrea, dacă se poate,
să nu deszăpezim acel deponeu pentru că astfel putem păstra un aer curat pentru cei
care trecem zilnic prin acea zonă.
Pe de altă parte, domnule preşedinte, fotbalul este un fenomen social de care
ţinem cont şi cu toţii suntem implicaţi în acest fenomen. Ori, după cum vedeţi, în jurul
nostru s-au făcut tot felul de investiţii în domeniul fotbalului, în special în stadioane şi mă
refer în principal la stadionul de la Craiova, Târgu Jiu, Cluj, Sibiu dar şi alte stadioane
care se construiesc în ţară. Din câte am văzut în presă se pare că şi la Timişoara va fi o
chestiune bună în ceea ce priveşte stadionul, pentru că despre echipă ştim cu toţii cum
este.
Având în vedere că acest stadion care aparţine de consiliul judeţean este o
investiţie utilă şi necesară dar, din păcate, nu este aducătoare de venituri. Sigur că nu din
toate trebuie să avem venituri, din potrivă, consider că acel stadion aduce chiar pierderi
pentru consiliul judeţean, întrucât din închirierile care se realizează la această dată
veniturile sunt foarte mici.
În aceste condiţii vreau să vă întreb, pentru că la Craiova stadionul aparţine de
municipiu, la Târgu Jiu aparţine tot de municipiu, la Sibiu de asemenea, iar singurul loc
unde aparţine de consiliul judeţean este la Cluj, ce gândire aveţi dumneavoastră cu privire
la acest stadion şi aş vrea să ştiu dacă aveţi în intenţie să-l retrocedăm sau să-l cedăm
primăriei în schimbul unor alte construcţii sau alt patrimoniu care ar fi util pentru consiliul
judeţean. Sigur că de strategia dumneavoastră depinde foarte mult ce se va întâmpla cu
acest stadion pentru că oricum acolo trebuie făcute nişte investiţii pentru repararea şi
întreţinerea lui, pe lângă cheltuielile pe care le avem cu întreţinerea. Aceste lucruri sunt
necesare pentru a-l aduce la standarde ridicate şi aş vrea să ştiu ce putem face.
Dacă centura este pe cale de rezolvare, despre stadion nu am auzit nimic. Au fost
ceva zvonuri că se vrea, că nu se vrea, că nu se ştie … deci, care este strategia
dumneavoastră domnule preşedinte?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
O să încep cu stadionul şi o să vă spun, din punctul meu de vedere, că strategia
şi decizia cu privire la acest stadion trebuie să o luăm în plenul consiliului judeţean. Dar,
aţi început dumneavoastră foarte bine prezentarea şi aţi enumerat câteva stadioane din
ţară şi vă spun că acelaşi lucru vreau să se întâmple şi la Timişoara. Aşa cum aţi spus că
sunt stadioanele de la Craiova, la Târgu Jiu, Cluj aşa vreau să se întâmple şi la
Timişoara. Vreau să nu mai ţinem o paragină care pune în pericol siguranţa spectatorilor.
Pe de altă parte, aţi spus că stadionul nu e generator de venituri, atunci de ce să-l
dăm la primărie? Să-i încărcăm pe ei cu pagube? Eu vă spun că dacă transformăm şi
facem un stadion nou, modern şi cu management performant putem atrage evenimente
sportive şi culturale astfel încât să se poată suporta costurile de la stadion. Da,
amortizarea unei astfel de investiţii e de lungă durată dar judeţul Timiş şi Timişoara
merită o astfel de investiţie.
De asemenea, punctul meu de vedere şi din discuţiile mele cu specialiştii trebuie
să demolăm acest stadion în momentul în care vom avea asigurată finanţarea şi în
momentul în care vom avea semnat contractul de execuţie al lucrărilor pentru un nou
stadion.
Aceasta este strategia din punctul meu de vedere. În momentul în care avem
contractul de execuţie, firma care execută lucrarea are obligativitatea să-l demoleze ca să
nu avem sincope şi să nu rămânem cu un teren fără funcţionalitate.
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Legat de prima observaţie, pentru că pe mine personal m-aţi pus în dilemă, nu am
înţeles ce vreţi de fapt să facem cu mirosul şi deszăpezirea acolo, să nu mai
deszăpezim autostrada să fie accidente? Nu am înţeles exact ce aţi vrut să spuneţi dar
cred că domnul vicepreşedinte Stancu Traian să vă clarifice cu privire la deponeul de la
Ghizela.
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Eu m-am referit să nu deszăpezim deponeul. Am spus că cei care trec pe
autostradă, au sesizat că de când a căzut zăpada care e benefică pentru agricultură e
bună şi pentru deponeu pentru că astupă mirosurile. Acest lucru am vrut să spun.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În acest caz operatorul ar trebui să achiziţioneze tunuri de zăpadă.
Domnul consilier judeţean Tiberiu Lelescu
Asta este constatarea? Nu. Nu există altă soluţie să eliminăm mirosurile?
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian
Mulţumesc domnule preşedinte!
Domnule Lelescu, am rugămintea să-mi adresaţi întrebarea direct de acum încolo
pentru că oricum eu, ca preşedinte ADID, sunt în măsură să vă răspund.
Da, avem bucuria să fie ceva zăpadă în aceste zile, sperăm să fie pe Semenic şi
Muntele Mic mai multă. Ceea ce spuneţi dumneavoastră nu are nicio legătură cu zăpada.
Ştiţi că am mai discutat această problemă de multe ori. Ieri, m-am deplasat la un alt
deponeu să văd o staţie de filtrare a gazelor care deranjează cetăţenii din Coştei şi Belinţ.
Direcţia Tehnică mi-a transmis că în 6 luni vom monta aceste filtre. Deci, chiar dacă trece
zăpada fiţi sigur că vom reduce foarte mult aceste mirosuri. Vă mulţumesc şi vă doresc o
iarnă plăcută!
Domnul consilier judeţean Poenaru Dan
Eu vreau să vă spun că sunt un mare amator de fotbal, un mare susţinător al
echipei Politehnica Timişoara de foarte mult timp şi merg foarte des la meci. Chiar în
această toamnă am fost de multe ori pe stadion unde am constatat că la un meci de
divizia naţională unde participă 50 de spectatori nu mai putem spune că este un fenomen
social. De ce nu mai este fenomen social? În primul rând pentru că nu mai avem echipă.
În al doilea rând nu mai avem nici stadionul care era odată. La ultimul meci la care am
fost ploua şi era apa până la gleznă. În urma cu mulţi ani de zile aveam cel mai bun
drenaj din România care asigura un drenaj impecabil. Acum nu mai este aşa.
Deci, ca să revenim la fenomen social va trebui, în primul rând să avem echipă, să
arate a fotbal şi să le stea pe ei măcar echipamentul ca să arate a fotbalişti şi, în al doilea
rând să facem un stadion la nivelul secolului XXI în Timişoara. Eu cred că fotbalul poate
redeveni cu 30 000 de spectator dacă avem echipă bună, primăria să se ocupe să facă o
echipă foarte bună, iar consiliul judeţean să facă un stadion modern la standarde ridicate.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Domnule preşedinte, stimaţi colegi eu am 3 întrebări:
1. la şedinţa trecută am solicitat, conform art. 35 din actualul Regulament să se
formeze o comisie specială pentru a revizui actualul regulament dat fiind evoluţia situaţiei
şi a problemelor cu care se confruntă consiliul judeţean. Deci, când vom face acest
lucru?
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Când o stabilim. Când vom da dispoziţia de stabilire a comisiei vom stabili comisia.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Am întrebat pentru că există posibilitatea ca grupul de consilieri din cadrul PNL să
depună un proiect de hotărâre care trebuie să treacă prin comisie.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Se poate depune. E dreptul a unei treimi din cadrul consiliului judeţean să depună
proiect de hotărâre.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Deci, cum credeţi că ar trebui procedat.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Eu v-am spus că în momentul în care vă înaintez o propunere de organigramă
atunci ar trebui corelat acest lucru şi cu regulamentul.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Întrebarea mea este care e acel moment? Data trecută aţi spus sfârşitul lunii
februarie. Acum suntem chiar în ultima zi a lunii februarie.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În perioada următoare.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Ce înseamnă mai exact perioada următoare? Zile, săptămâni, luni?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Când vom stabili. Deocamdată priorităţile la nivelul consiliului judeţean sunt altele.
Le luăm punctual pe fiecare în parte.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Vă mulţumesc că aţi fost foarte precis şi am înţeles ce aţi spus.
Voi trece, în continuare la întrebarea nr. 2 care se referă la solicitarea de a stabili o
întâlnire între consiliul judeţean şi primăria Timişoara pentru a rezolva problema terenului
de la Cioca. Avem Consiliul de Administraţie, dar trebuie să ştim pe ce direcţie mergem,
adică noi avem un teren care în sfârşit sper că va putea fi delimitat pentru că a fost o
operă faraonică până să ne dăm seama cât avem şi sper că s-au trecut şi în cartea
funciară loturile care puteau fi trecute, iar primăria are clădiri.
Scenariu nr. 1 – ne asociem şi facem acolo aerodromul. Scenariul nr. 2 – primăria
nu doreşte să ne asociem şi atunci trebuie să ştim ce facem în continuare – fie dăm
altceva pentru cădirile sau nu ne interesează şi atunci o luăm de la zero. Spun acest
lucru pentru că în ritmul în care ne mişcăm nu cred că terminăm în acest mandat şi e
păcat pentru că anul 2021 e anul în care Timişoara are şansa de a fi star pe firmamentul
european. Puteţi să îmi răspundeţi acum la această întrebare?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Da, au fost discuţii cu domnul primar şi punctul de vedere al Primăriei Timişoara
este că nu-i interesează activitatea societăţii comerciale privind Aviaţia Utilitară şi au o
altă strategie pentru dezvoltarea zonei respective şi va trebui pentru patrimoniu să ne
întâlnim cu domnul viceprimar responsabil cu partea patrimonială.
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Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Deci, să înţeleg că nu sunt interesaţi de societate sau de proiectul în sine?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Nu sunt interesati de tot ce presupune activitatea societăţii. Tot proiectul.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
La care viceprimar vă referiţi? La domnul Deaconu?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Nu, domnul viceprimar Farkaş.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Şi ce vom stabili la întâlnirea cu domnia sa?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Să clarificăm situaţia proprietăţilor pentru că noi consiliul judeţean avem clădiri pe
terenul primăriei şi primăria are clădiri pe terenul consiliului judeţean.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Când v-aţi gândit să facem acest lucru?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Eu am transmis disponibilitatea din partea consiliului judeţean pentru a clarifica
situaţia patrimonială şi aştept invitaţia din partea primăriei.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
La acea întâlnire veţi participa doar dumneavoastră şi domnul viceprimar?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Nu, va fi o întâlnire mai largă la care va participa şi domnul vicepreşedinte al
consiliului judeţean responsabil cu patrimoniu şi alţii dacă doresc.
Domnul consilier judeţean Coifan Viorel
Întrebarea nr. 3 – s-a constatat că există o solicitare din partea mai multor
societăţi, mă refer şi la Direcţia de prestări servicii care şi-au extins activitatea şi au
nevoie de spaţiu. În acest sens aş dori să avem o situaţie a spaţiilor pe care le deţine
consiliul judeţean şi care ar putea să servească pentru această extindere. De asemenea,
am aflat că există chiar în faţa DGASPC un imobil care aparţine Direcţiei de Sănătate
Public deci Ministerului Sănătăţii.
Nu credeţi că ar fi interesantă ideea de a prelua acest imobil şi de a avea un
complex în acest sens al direcţiei de protecţie socială? Bănuiesc că DSP nu are ce să
facă într-o clădire aşa mare.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Este o idee interesantă şi rog Direcţia Generală de Patrimoniu să facă o adresă
către DSP şi să vedem care este punctul lor de vedere în ce priveşte acest imobil.
Dacă DSP ne anunţă că nu prezintă interes pentru ei vom face demersurile pentru
a prelua acest imobil.

14

Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Domnule preşedinte, tocmai în ideea discuţiei cu privire la spaţii, revin cu
întrebarea dacă aţi găsit o soluţie sau dacă măcar în perspectivă avem o soluţie pentru
Centrul de luptă antidrog. Cred că vă reamintiţi că am mai făcut această solicitare.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
S-ar putea să identificăm o soluţie şi anume să preluăm imobilul de la DSP.
Doamna consilier judeţean Sorina Ciurlea
Dacă se întâmplă acest lucru vă rog să luaţi în considerare şi solicitarea mea.
Să înţeleg că până în acest moment nu aveţi o altă soluţie?
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
În acest moment nu avem alt spaţiu pe care să-l putem pune la dispoziţie.
Domnul consilier judeţean Marian Vasile
Domnule preşedinte, stimaţi colegi,
Ascultând pledoariile dumneavoastră, vreau să spun că cel puţin eu, dar sper că
toţi ne dăm seama de situaţia hilară în care ne aflăm în judeţul Timiş în ceea ce priveşte
colaborarea.
Colaborarea care, de fapt, este subliniată în toate tratatele şi literaturile
internaţionale de specialitate şi vreau să subliniez şi eu un aspect, şi anume, în cele de
faţă nu este vorba doar de cele două instituţii, respectiv Consiliul Judeţean Timiş şi
Primăria Municipiului Timişoara, ci este vorba de toţi actorii interesaţi şi afectaţi.
Acum, dacă ar fi să refer la cele două proiecte care s-au discutat astăzi, respectiv
cel cu privire la stadion.. pot spune că stadionul, echipa în sine reprezintă un fenomen
social şi nu numai atât. Toată lumea uită şi noi ca liberali nu uităm că este un fenomen
economic care trebuie să aibă ingredientele necesare pentru a produce PIB şi alte efecte
în lanţ, inclusiv turistice.
Dacă e să mă refer la Aerodromul Cioca, ştiţi foarte bine că, deşi sunt păreri
divergente inclusiv pe aripa dreaptă a politicii, totuşi liberali spun ce au de spus şi eu
afirm cu tărie la fel ca şi domnul Coifan că acest aeroport utilitar ar fi de un mare folos
natural şi firesc în această euro regiune. Cred că numai trebuie să spun că pe lângă
activităţile aferente agriculturii putem vorbi aici şi de activităţi sportive, turistice şi
economice în general. Un astfel de aeroport utilitar poate avea multe funcţiuni, mai ales în
perspectiva Timişoara – Capitală culturală europeană 2021.
În final, aş vrea să vă fac o propune concrete şi vă rog ca toţi să o luaţi în
considerare şi anume, vă propun să nu mai evităm, aşa cum am văzut că s-a făcut chiar
şi când eram eu în funcţie executivă în cadrul consiliului judeţean, consultările şi
dezbaterile publice sănătoase şi autentice. Nu mă refer la a invita acei cetăţeni care, sunt
respectabili de altfel, dar probabil unii dintre colegii mei ştiu că au nume sonore, de genul
Trompetă, Bucium şi altele de acest gen. E interesant cum se asociază nişte lucruri. Mă
refer la faptul să invităm toate părţile interesate şi afectate cum ar fi universităţi, agenţi
economici, ONG-uri, să participe cele două instituţii publice şi să dezbatem problema sălii
polivalente, a stadionului, a Aeroportului Cioca, a centrului de legume fructe etc. Acel
centru de legume fructe este foarte important pentru municipalitate. Dacă ar fi să ne
gândim la un concept integrant pentru 2021 ar fi să ne gândim poate şi la hotelurile de 5
stele care se fac acum, la activităţi de wellness, produse bio şi un întreg lanţ care ar putea
să se închidă foarte frumos din punct de vedere social, economic şi teritorial.
Deci, propunerea mea e să vă gândiţi la consultări publice şi dezbateri publice în
care se discută temele principale ale societăţii. Mulţumesc!
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Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Aş vrea să reiterez ideea cu care aţi pornit discursul dumneavoastră legat de
colaborare. Vreau să fac din nou un apel către toate instituţiile publice, către toate
unităţile administrativ teritoriale de a fi deschişi această colaborare. Foarte bun mesajul şi
îl susţin. După cum vedeţi ordinea de zi, chiar astăzi consiliul judeţean a dat dovadă de
colaborare sprijinind Comloşu Mare şi Jimbolia. Nu e obligativitatea noastră de a face
protocolul cu cele două. Este o dorinţă şi votul nostru pentru a susţine activitatea celor
două UAT-uri. La fel fac apel către toate partidele politice şi instituţiile publice de a face
front comun pentru implementarea unor proiecte majore în judeţul Timiş.
O să aveţi în curând o surpriză plăcută având pe masa dumneavoastră proiecte
de hotărâre care au nevoie de votul dumneavoastră pentru atragerea unor investiţii
majore în judeţul Timiş. De dumneavoastră depinde dacă vom vota şi susţine aceste
proiecte sau le respingem şi rămân la acelaşi stadiu.
Domnul consilier judeţean Costa Cosmin
Dacă tot vorbim de proiecte importante pentru judeţul Timiş aş vrea să vă rog dacă
puteţi să faceţi o informare către consilierii judeţeni cu privire la viziunea conducerii
consiliului judeţean referitor la terenul de la Covaci. Ştiţi că de-a lungul anului acolo am
făcut multe studii de fezabilitate, prezabilitate, am avut multiple proiecte care nu s-au
finalizat. Acum, Consiliul Judeţean Timiş are o viziune cu privire la acest proiect.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Da, vom face materialul solicitat dar să ştiţi că am făcut un singur studiu de
fezabilitate pentru un proiect pe fonduri europene cu privire la parcul tehnologic.
Vom face materialul şi vă vom prezenta şi costurile alocate pentru această
suprafaţă de teren.
Domnul consilier judeţean Cocean Liviu
Legat de această problemă, domnul director Borlea ne-a transmis la solicitarea
mea un material cu toate studiile de fezabilitate şi cheltuielile făcute acolo. Au fost mai
multe proiecte nu doar cel pe care l-aţi menţionat dumneavoastră. Aş vrea să ni-l
retransmită din nou pe tableta. Materialul cuprinde toate costurile pe ultimii 5-6 ani.
Mulţumesc!
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Exact aşa cum a solicitat domnul consilier Costa veţi primi un material cu toate
detaliile legate de acea suprafaţă de teren şi costurile aferente.
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian
La începutul şedinţei domnul preşedinte Călin Dobra anunţa că în sală sunt
prezenţi membrii ATOP. Fiecare dintre dumneavoastră a primit pe tabletă Raportul de
activitate al ATOP Timiş pe anul 2017.
Cu permisiunea dumneavoastră rog pe domnul Gheorghe Moldovan să vă prezinte
pe scurt acest material. Dacă la final sunt întrebări, vă stăm la dispoziţie şi vă răspundem
cu drag.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Domnule Gheorghe Moldovan aveţi cuvântul.
Domnul Gheorghe Moldovan – reprezentant societatea civilă – membru
/secretar ATOP
Bună ziua domnule preşedinte Călin Ionel Dobra, doamnelor şi domnilor consilieri
judeţeni, stimaţi invitaţi,
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Cu permisiunea dumneavoastră voi prezenta pe scurt Raportul de activitate al
Autorităţii de Ordine Publică Timiş pe care noi l-am intitulat Informare asupra stadiului de
asigurare a securităţii şi siguranţei civice la nivelul judeţului Timiş.
I.

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ

1.1 PREZENTARE GENERALĂ
Autoritatea teritorială de ordine publică este un organism independent cu rol
consultativ, fără personalitate juridică, care s-a constituit şi funcţionează pe lângă
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi
care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române în scopul asigurării bunei desfăşurări şi
sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care
funcţionează.
Scopul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este să asigure, prin activitatea sa,
reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de
siguranţă şi securitate publică
















1.2 ATRIBUŢII
contribuie la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor
de performanţă minimali, având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi
asigurarea climatului de siguranţă publică;
sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie;
face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi
sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, potrivit prezentei legi;
organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile
neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a ordinii publice;
prezintă trimestrial informări în şedinţele Consiliului General al Municipiului
Bucureşti sau ale consiliului judeţean, după caz, asupra nivelului de asigurare a
securităţii şi siguranţei civice a comunităţii;
elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, care se
dă publicităţii.
Autoritatea teritorială de ordine publică se întruneşte în şedinţe ordinare sau
extraordinare, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.
În exercitarea atribuţiilor sale autoritatea teritorială de ordine publică emite hotărâri
cu caracter de recomandare.
Autoritatea teritorială de ordine publică nu are competenţe în problemele operative
ale poliţiei.
Cheltuielile necesare pentru desfăşurarea activităţii autorităţii teritoriale de ordine
publică se suportă din bugetul municipiului Bucureşti, respectiv din cel al judeţului.
1.2 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AUTORITĂŢII TERITORIALE DE
ORDINE PUBLICA
În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 218/2002 autoritatea
teritorială de ordine publica îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de lucru.
Plenul se întruneşte trimestrial în şedinţa ordinară şi ori de câte ori este nevoie în
şedinţa extraordinară, la convocarea scrisă a preşedintelui sau la solicitarea a cel
puţin 4 membri, adresată preşedintelui.
Preşedintele reprezintă autoritatea teritorială de ordine publica, având în principal
următoarele atribuţii:
a) convoacă şi conduce şedinţele plenului;
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 b) coordonează activitatea comisiilor de lucru şi a secretariatului executiv;
 c) prezintă trimestrial informări asupra eficientei serviciului poliţienesc în şedinţele
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv ale consiliului judeţean;
 d) coordonează elaborarea raportului anual asupra activităţii poliţiei.
1.3 COMISII DE LUCRU ÎN CADRUL AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE
PUBLICĂ
 a) Comisia de coordonare, situaţii de urgenta şi pentru petiţii;
 b) Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanta
minimali;
 c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţa şi
drepturile
Conform Hotărârii CJT nr.194/30.09.2016 privind validarea componenţei ATOP,
ATOP Timiş se întruneşte de 2 ori pe lună, o dată în comisiile reunite, ocazie cu care se
stabileşte ordinea de zi pentru şedinţele ordinare sau extraordinare şi în şedinţă ordinară
în care se dezbat punctele înscrise pe ordinea de zi.
1.5 COMPONENŢA AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ TIMIŞ
Autoritatea teritorială de ordine publică constituită la nivelul Consiliului Judeţean
Timiş, ca organ consultativ, s-a făcut în baza Hotărârii CJ Timiş nr. 191/30.09.2016
privind componenţa ATOP Timiş, iar ulterior aceasta a fost completată prin Hotărârea
CJT nr. 211/2011 având următoarea componenţă:
 Traian Stancu - vicepreşedinte C.J.Timiş – preşedinte ATOP
 Cristian Franţescu – subprefect – Instituţia Prefectului Judeţul Timiş
 Petecel Alin – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş
 Roşu Mircea – Corpul Naţional al Poliţiştilor
 Nicolae Slev – IJJ Timiş
 Lucian Mihoc – ISU Timiş
 Cojan Dorel - Politia Locală Timişoara
 Plavosin Deian Dan – consilier judeţean
 Nicu Bădina - consilier judeţean
 Costa Cosmin Lăscuţ – consilier judeţean
 Ligius Cosmin Buboi – consilier judeţean
 Iosif Dorin Cândea – consilier judeţean
 Andraş Dorel – reprezentant societatea civilă
 Mirescu Ion - reprezentant societatea civilă
 Gheorghe Moldovan - reprezentant societatea civilă
1.6 ACTIVITATEA ATORITĂŢII DE ORDINE PUBLICĂ TIMIŞ ÎN ANUL 2017
a) Activitatea desfăşurată în şedinţe pe comisii şi şedinţe ordinare
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Timiş, în anul 2017 s-a întrunit în 21 de
şedinţe, dintre care 12 şedinţe ordinare şi 9 şedinţe reunite a comisiilor de lucru, ocazie
cu care s-au dezbătut problemele semnalate de reprezentanţii instituţiilor de ordine şi
siguranţă publică, de cetăţeni, de reprezentanţii societăţii civile şi s-au emis hotărâri cu
caracter de recomandare, întrucât ATOP Timiş nu are competenţe în problemele
operative ale poliţiei şi/sau structurilor de ordine şi siguranţă publică.
În cadrul şedinţelor ordinare ATOP Timiş au fost analizate activităţi variate ale
Poliţiei Române şi a celorlalte structuri cu atribuţii de ordine publică, cum ar fi: starea
infracţională pe linia furturilor din locuinţă, societăţi comerciale, informări cu privire la
activităţile desfăşurate în sezonul estival, starea infracţională în unităţile de învăţământ,
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riscul rutier şi măsuri de combatere a acestora, incidente produse la intersecţiile de cale
ferată, consumul de droguri, sens în care au fost emise recomandări către autorităţile
abilitate în vederea îmbunătăţirii siguranţei civice a cetăţeanului.
În şedinţele A.T.O.P. Timiş au fost invitaţi C.F.R. Infrastructură – Regionala CF
Timişoara şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş - Poliţia Transporturi Feroviare
Timişoara, având loc discuţii referitoare la trecerile la nivel de cale ferată peste drumurile
comunale, judeţene şi naţionale.
În urma acestor discuţii s-au făcut recomandări către C.F.R. Infrastructură Regionala CF Timişoara de semnalizare luminoasă, acustică şi bariere la trecerile la nivel
de cale ferată cu cele mai multe accidente rutiere.
În urma recomandărilor, Ministerul Transporturilor a trimis către Regionala CF
Timişoara fonduri pentru 7 semaforizări cu bariere din care 3 semaforizări cu bariere pe
raza judeţului Timiş. Astfel, suntem în discuţii cu C.F. Regionala Timişoara pentru
instalarea acestor semnalizări pe raza judeţului nostru.
De asemenea, tot ca urmare a recomandărilor noastre făcute Primăriei Municipiului
Timişoara s-a reamenajat intersecţia str. Eneas cu str. Ulpia Traiana unde au avut loc mai
multe accidente uşoare, aspect sesizat şi de cetăţenii din zona respectivă.
La nivel naţional a fost constituită Autoritatea Naţională a Autorităţilor de Ordine
Publică România unde A.T.O.P Timiş este parte componentă, iar la şedinţa din luna mai
preşedintele A.T.O.P. Timiş a fost ales vicepreşedinte regional.
b) Activitatea desfăşurată în teritoriu
În cursul anul 2017 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Timiş a desfăşurat
activităţi la nivelul administraţiei teritoriale, respectiv la Făget, Deta, Sânnicolau Mare,
Lugoj şi Zrenjanin - Serbia. Scopul principal al acestei activităţi a fost acela de cunoaştere
a atribuţiilor ATOP Timiş, a reprezentanţilor acestui organism, luarea la cunoştinţă despre
problemele specifice fiecărei zone.
La întâlnirea de la Deta a fost prezent şi domnul Călin Dobra - preşedintele
Consiliului Judeţean Timiş care a apreciat ca productiv acest gen de întâlniri şi a
prezentat câteva aspecte specifice zonei.
Cu ocazia întâlnirilor, au fost invitaţi să participe primarii sau viceprimarii oraşelor şi
comunelor din jurul acestora pe principiul arondării la Parchetul Local, şefii posturilor de
poliţie, şefii secţiilor de poliţie rurală, şefii staţiilor I.S.U., şefii de detaşament de la
jandarmi, iar în zona de frontieră – reprezentanţii Poliţiei de Frontieră.
Apreciem ca fiind pozitiv acest mod de lucru, reuşind în acest fel să luăm
cunoştinţă despre unele probleme avute în atenţia structurilor de ordine publică avute în
zone, precum şi unele probleme specifice administraţiei publice locale, respectiv
organizarea poliţiei locale acolo unde nu există.
Pozitiv este şi faptul că, nu am constatat deficienţe în activitatea de cooperare
dintre administraţia publică locală şi reprezentanţii structurilor M.A.I., de fiecare dată s-au
găsit soluţii de rezolvare a acestora pe plan local, iar în situaţia în care problematica a
depăşit cadrul local, s-a intervenit cu forţe de la nivel judeţean.
Cu ocazia întâlnirii de la Făget, reprezentantul ISU a ridicat problema înmulţirii
intervenţiilor la 112, solicitând repartizarea unei staţii performante de descarcerare.
Urmare acestei solicitări, am transmis o recomandare şefului ISU Timiş în vederea
soluţionării acestei situaţii fiind găsite soluţii şi rezolvată problema pozitiv. Acest lucru era
necesar şi ca urmare a construirii autostrăzii s-a intensificat traficul rutier pe D.N 68 A
crescând numărul de evenimente rutiere. Exemplificăm în acest sens în semestrul I 2017
staţia de pompieri Făget a fost solicitată la 303 intervenţii, iar împreună cu cele medicale
şi descarcerare – 481 intervenţii.
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Tot cu această ocazie, reprezentanţii M.A.I. au ridicat problema cu logistica şi
personalul fiind lipsuri la toate subunităţile, precum şi înlocuirea unor mijloace de
intervenţie, cele actuale fiind vechi şi depăşite.
Cu ocazia întâlnirii de la Zrenjanin – Serbia, şedinţa comună s-a desfăşurat la
sediul poliţiei din Zrenjanin, unde au fost prezentate informări reciproce cu privire la modul
de organizare a intervenţiei în situaţii de urgenţă şi pentru înlăturarea urmărilor în situaţii
deosebite, exemplu : inundaţii, furtuni, căderi de zăpadă, accidente etc.
Din discuţiile purtate s-a constatat o preocupare deosebită a autorităţilor locale
sârbe pentru organizarea acestor activităţi, pentru dotarea formaţiunilor de pompieri cu tot
ce este necesar, astfel încât, să acţioneze în condiţii cât mai bune în situaţii diferite.
Reprezentanţii părţii sârbe au apreciat nivelul ridicat de dotare şi modul profesionist de
acţiune al instituţiilor noastre cu atribuţii în acest domeniu.
Totodată, autorităţile sârbe au fost interesate de accesarea fondurilor europene
pentru realizarea de proiecte comune pentru Timişoara cât şi pentru Zrenjanin.
c) Realizări, proiecte finanţate de Consiliul Judeţean Timiş prin ATOP
În perioada la care facem referire Consiliul Judeţean Timiş a aprobat bugetul
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Timiş pe anul 2017, astfel că acesta şi-a putut
desfăşura activitatea din toate punctele de vedere.
Cu finanţarea din partea A.T.O.P. Timiş au fost realizate următoarele proiecte:
o Proiectul ,,Calculatorul, prieten sau duşman?!”, dedicat elevilor şcolilor din
judeţul Timiş
o Proiectul,,Reintegrarea socială a minorilor care au săvârşit infracţiuni”, care s-a
desfăşurat la Centrul de Minori Buziaş având un ecou pozitiv, inclusiv în presa
locală, la acest eveniment participând şi persoane publice.
o Proiectul ,,Respectul dintre oameni în numele legii” ce a avut ca scop
reducerea delicvenţei juvenile;
o Proiectul „Micul pieton” – destinat prevenirii accidentelor rutiere în care sunt
implicaţi copii prin promovarea regulilor de circulaţie în rândul acestora;
o Proiectul” Timpul tău e preţios” – al cărui scop este prevenirea accidentelor
rutiere generate de nerespectarea regimului legal de viteză.
II. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE STRUCTURILE
SIGURANŢĂ PUBLICĂ – MEMBRE ÎN ATOP TIMIŞ

DE

ORDINE

ŞI

Structurile de ordine şi siguranţă publică din judeţul Timiş sunt reprezentate în
ATOP Timiş, având calitatea de membru, prin şeful Inspectoratului de Poliţie, şeful ISU
Banat, şeful Inspectoratul Judeţean de Jandarmi şi şeful Poliţiei Locale Timişoara,
prezentăm pe scurt, activităţile desfăşurate de aceste structuri în anul 2017:
2.1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TIMIŞ
A. SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL
1. CRIMINALITATEA STRADALĂ
La nivelul judeţului Timiş, în cursul anului 2017, au fost înregistrate un număr total
de 1.309 de infracţiuni stradale, în scădere faţă de anul 2016, când au fost consemnate
1.539 de astfel de fapte, diminuarea procentuală fiind de 14,94 %, adică din punct de
vedere numeric, au fost sesizate 230 de fapte în minus.
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Referitor la principalele genuri de fapte, în marea majoritate a cazurilor sunt
consemnate scăderi, singura excepţie înregistrându-se la furturile de componente din
exteriorul auto, unde au fost sesizate creşteri procentuale de 21,54 %, respectiv cu 14
fapte mai mult.
Astfel, cele mai semnificative scăderi se regăsesc la furturile de autoturisme, cu 14
de fapte în minus şi o diminuare procentuală de 24,56 %, la cele din societăţi comerciale,
cu 23 infracţiuni mai puţin şi o scădere procentuală de 44,23 %, precum şi la faptele de
tâlhărie stradală, unde se consemnează cu 14 de infracţiuni în minus, adică o diminuare
procentuală de aproape 25 %.
2. CRIMINALITATEA ÎN MEDIUL RURAL
În privinţa mediul rural, infracţionalitatea sesizată a înregistrat, în anul 2017, faţă de
anul precedent, o scădere din punct de vedere procentual cu circa 16 %, ceea ce din
punct de vedere numeric reprezintă cu 663 de fapte mai puţin, iar defalcat, infracţiunile
economice scad cu circa 8,14 %, respectiv cu 7 fapte mai puţin, iar cele judiciare
înregistrează şi ele o scădere, procentual fiind vorba despre valoarea de aproximativ 19
%, numeric reprezentând cu 596 fapte în minus.
Furtul în mediul rural, înregistrează scădere de la 1.304 de fapte sesizate în anul
2016, la 1.104 în anul 2017, respectiv cu 200 de fapte mai puţin, adică din punct de
vedere procentual o diminuare cu aproximativ 15%.
În ceea ce priveşte infracţiunile de tâlhărie, acestea cresc cu 3 fapte, de la 4 la 7
sesizări, în timp ce distrugerile înregistrează o scădere, de la 413 de sesizări în 2016, la
390 anul curent, adică procentual o diminuare cu aproximativ 6 %.
3. SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER
În cursul anului 2017 efectivele din cadrul structurilor de poliţie rutieră au executat
un număr total de 2.708 de acţiuni, în scădere faţă de cele 3.138 de acţiuni din anul 2016,
semnificativă fiind diminuarea la acţiunile organizate cu alte formaţiuni sau în colaborare,
acestea scăzând cu aproximativ 51 %.
În ceea ce priveşte dinamica accidentelor grave de circulaţie, la nivelul judeţului
Timiş, în cursul anului 2017 s-au produs 254 de accidente grave de circulaţie, cu 6 mai
puţine decât în anul 2016, ceea ce din punct de vedere procentual reprezintă o scădere
cu aproximativ 1%, aceste evenimente soldându-se cu un număr de 78 de persoane
decedate, în creştere cu 34 faţă de anul 2016, adică procentual cu 177 % mai mult şi cu
un număr de 226 de persoane rănite grav, respectiv cu 24 mai puţine decât în anul 2016,
reprezentând o diminuare procentuală de aproximativ 9 %.
4. POLIŢIA DE PROXIMITATE ŞI SIGURANŢA COMUNITĂŢII
În perioada supusă analizei, la compartimentele poliţiei de proximitate, conform
conceptului de organizare a activităţii de ordine publică în mediul urban, au fost
soluţionate un număr de 2871 de reclamaţii, petiţii şi sesizări, în creştere cu circa 18,59 %
faţă de anul 2016.
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B. COMBATEREA CRIMINALITĂŢII
1.PREZENTARE GENERALĂ, EVOLUŢIE/ACTIVITĂŢI/REZULTATE
La nivelul I.P.J. Timiş, infracţionalitatea sesizată, per total, a înregistrat în cursul
anului 2017, comparativ cu anul 2016, o scădere cu 1.204 de fapte, ceea ce din punct de
vedere procentual reprezintă o diminuare cu 6,70 %, fiind înregistrate reduceri la
principalele genuri de infracţiuni.
La sesizările de natură economică se consemnează o scădere cu 311 fapte, ceea
ce procentual reprezintă o diminuare cu 21,86 %, la infracţiunile de natură judiciară
reducerea este de 1.072 fapte, adică procentual cu aproximativ 8,63 % mai puţin, iar la
sesizările de altă natură, se înregistrează o creştere cu 179 infracţiuni, respectiv
procentual cu 4,33 % fapte în plus
2. CRIMINALITATEA CONTRA PATRIMONIULUI
Sesizările din sfera criminalităţii contra patrimoniului, au înregistrat o scădere, cu
aproximativ 6,50 % faţă de anul 2016, ceea ce din punct de vedere numeric reprezintă cu
584 de fapte mai puţin, diminuarea fiind determinată, în principal, de reducerea
semnificativă a infracţiunilor de furt, unde scăderea este cu 378 de sesizări, adică
procentual cu circa 6 % mai puţine fapte.
Astfel, pe principalele genuri de infracţiuni, se consemnează scăderi în majoritatea
cazurilor, cele mai importante fiind cele de la furturile din auto, unde diminuarea
procentuală este de circa 11 % (108 de sesizări mai puţin) şi de la furturile din societăţi
comerciale, cu o reducere de aproape 3,2 % (32 de fapte în minus), singurul caz de
creştere regăsindu-se la nivelul furturilor de auto, unde au fost sesizate cu 17 de fapte
mai mult, adică o majorare procentuală de aproximativ 21% faţă de anul 2016.
3.REGIMUL ARMELOR, EXPLOZIVILOR ŞI SUBSTANŢELOR PERICULOASE
În ceea ce priveşte principalele infracţiuni sesizate din acest domeniu, în anul 2017,
faţă de anul anterior, per ansamblu, se consemnează o creştere cu 184 infracţiuni, de la
138 fapte în anul 2016, la 422 în acest an, creşterea procentuală fiind de
aproximativ 305 %.
În ceea ce priveşte Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive se
consemnează o scădere cu 13 de infracţiuni, de la 59 de sesizări în anul 2016, la 46 de
fapte anul curent, ceea din punct de vedere procentual reprezintă o diminuare cu 22%.
4. INFRACŢIONALITATEA ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
Pe linia combaterii delictelor silvice, în perioada analizată, lucrătorii
compartimentului specializat, împreună cu cei din mediu rural, sprijiniţi de lucrătorii din
cadrul Gărzii Forestiere Timişoara, Direcţiei Silvice Timiş şi Gărzii de Mediu Timiş, au
executat un număr total de 352 de acţiuni, ocazie cu care au constatat 132 infracţiuni şi
aplicat, conform legislaţiei silvice, un număr de 95 de contravenţii, în valoare totală de
200,8 mii lei, fiind confiscată şi cantitatea de 544 de metri cubi de material lemnos şi 385
buc. Pomi de Crăciun.
Acţiunile executate, au vizat controale în fondul forestier şi la agenţii economici care
exploatează masă lemnoasă, privind modul cum se respectă dispoziţiile legale privitoare
la protecţia mediului, legalitatea funcţionării instalaţiilor de debitat material lemnos, cât şi
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verificarea documentelor de transport, prin acţiuni punctuale pe linia circulaţiei
materialului lemnos.
Pe raza judeţului Timiş au fost sesizate un număr de 132 infracţiuni la regimul silvic
(23 infracţiuni la poliţiile orăşeneşti si 109 infracţiuni la secţiile rurale), faţă de 105
infracţiuni la regimul silvic în 2016 (16 la poliţiile orăşeneşti şi 89 la secţiile rurale) fiind
înregistrată o creştere de 25 %.
2.2. INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN TIMIŞ
În anul 2017, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş a organizat şi executat
misiunile specifice, potrivit competenţelor legale, independent şi în sistem integrat, în
cooperare sau colaborare cu alte instituţii, având următoarele obiectivele principale pe
segmentul ordine şi siguranţă publică:
 apărarea vieţii, integrităţii corporale şi libertăţii persoanei, proprietatea publică şi
privată, interesele legitime ale cetăţenilor, ale comunităţii şi ale statului;
 prevenirea producerii unor evenimente negative prin lucrul în echipă şi printr-o
prezenţă continuă şi vizibilă a personalului propriu în spaţiul public;
 asigurarea unei atmosfere de respect reciproc şi demnitate civică în relaţiile cu
cetăţenii;
 menţinerea încrederii cetăţenilor în capacitatea Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Timiş de a răspunde oricăror provocări, prin demonstrarea unor înalte
standarde de profesionalism şi etică în rândul personalului propriu.
În acest sens pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în anul 2017, Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean Timiş a executat misiuni, astfel:
- asigurarea ordinii publice pe timpul manifestaţiilor de protest - 107 manifestări de
protest, cu 1810 jandarmi;
- asigurarea ordinii publice pe timpul manifestaţiilor cultural-artistice, religioase,
promoţionale - 892 evenimente cu 3603 jandarmi;
- asigurarea ordinii publice pe timpul competiţiilor sportive – 231 de competiţii
sportive dintre care enumerăm meciurile de rugby ale Timişoara Saracens din Liga
Naţională, Cupa României şi Challenge Cup, meciurile de fotbal din liga a II-a şi liga a IIIa, precum şi meciurile de baschet feminin (C.S. S.C.M. Timişoara), baschet masculin
(B.C. Timişoara, B.C. Timba Timişoara), handbal masculin (S.C.M. Politehnica
Timişoara), volei feminin (A.C.S. Agroland, C.S.M. Lugoj), volei masculin (C.S.U. U.V.
Timişoara) din campionatele naţionale şi pe timpul tranzitării judeţului Timiş a unor galerii
de suporteri; măsurile de ordine în zona arenelor sportive au fost asigurate de un număr
de 1131 jandarmi, care au asigurat protecţia sportivilor şi a publicului spectator.
- menţinerea ordinii şi siguranţei publice – prin sistemul patrulelor mixte
(Jandarmerie-Poliţie şi Jandarmerie-Poliţie de Frontieră – 680 patrule), cât şi patrule de
jandarmi (2637 patrule), în zone, locuri şi medii cu potenţial criminogen ridicat, atât în
mediul urban (în municipiile Timişoara şi Lugoj, oraşele Buziaş, Sânnicolau Mare, Deta,
Făget) cât şi în mediul rural, în cooperare cu efective de poliţie din cadrul secţiilor şi
posturilor de poliţie rurală.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş a executat misiuni în cooperare cu
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, având ca scop securizarea
frontierei de vest a României, în contextul amplificării fenomenului migraţionist.
În conformitate cu prevederile Planului Naţional Comun de Acţiune – Cadru pentru
Creşterea Gradului de Siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea
delicvenţei juvenile în incinta şi zonele adiacente instituţiilor de învăţământ preuniversitar
am executat 448 misiuni de menţinere a ordinii publice în zona acestora.
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În cursul anului 2017, au fost întocmite independent un număr de 133 dosare cu acte
de constatare pentru 152 infracţiuni cu 182 făptuitori, iar în comun cu Poliţia 67 dosare cu
acte de constatare pentru 88 infracţiuni cu 126 făptuitori. Tot în cursul anului 2017 au fost
aplicate 1885 sancţiuni contravenţionale. Din cele 1885 sancţiuni, 1471 reprezintă amenzi
contravenţionale, în valoare de 528.951 lei şi 414 avertismente scrise.
De asemenea în perioada 18.09.2017 – 15.06.2018, la iniţiativa Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Timiş, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a fost
elaborat şi se află în derulare proiectul ,,Respectul dintre oameni, în numele legii”, care
are drept scop conştientizarea rolului deosebit de important pe care îl au sistemele de
educaţie şi formare oferite de Şcoală şi Jandarmerie, în rândul elevilor şi al comunităţii.
Proiectul a fost finanţat de către Autoritatea Teritorială Pentru Ordine Publică Timiş, cu
sprijinul căruia s-au editat un nr. de 10000 flyere, cu mesaje preventiv-educative, care
sunt distribuite elevilor cu ocazia - desfăşurării activităţile de prevenire.
2.3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BANAT”
AL
JUDEŢULUI TIMIŞ
În anul 2017 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş şi-a
desfăşurat activitatea, la nivelul judeţului Timiş, prin Inspecţia de Prevenire, Centrul
Operaţional Judeţean, 7 subunităţi de intervenţie: Detaşamentul 1 şi 2 de Pompieri
Timişoara, Detaşamentul de Pompieri Lugoj, Staţiile de pompieri Buziaş, Sânnicoalu
Mare, Făget, Deta, Punctul de lucru Pişchia, Punctul de lucru Giroc şi structurile suport.
 MISIUNI PRINCIPALE
- monitorizarea timpilor de risc;
- executarea controalelor preventive la instituţii publice, operatori economici şi
localităţi;
- acordarea asistenţei medicale de urgenţă SMURD;
- stingerea incendiilor;
- asanarea muniţiilor rămase neexplodate din timpul conflictelor militare;
- executarea cercetării CBRN şi marcarea zonelor contaminate.

-

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ
18.170 SOLICITĂRI LA Centrul Operaţional;
13401 intervenţii SMURD;
3410 intervenţii incendii, dezastre etc;
1113 persoane salvate;
1962 animale salvate;
226,36 milioane de lei – bunuri salvate;
3623 persoane asistate de paramedicii SMUR;
6.846 nr. intervenţii - Locul III pe ţară ca număr de intervenţii;
10 minute – timp de răspuns în anul 2017;
310 avertizări, atenţionări şi informări


-

INTERVENŢII IMPORTANTE ÎN ANUL 2017
incendiul de la Spitalul de psihiatrie Gătaia
accident rutier pe teritoriul Ungariei
în luna martie, în 7 zile, 200 de incendii de vegetaţie uscată
incendiu, cu pericol de explozie, la o locomotivă care transporta 6 cisterne
cu butan gaz, în gara Topolovăţul Mare
incendiul la o hală din localitatea de Şag
incendiu la Complexul Comercial din Bd. Brâncoveanu;

-
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-

furtuna din 17 septembrie 2017 – 355 solicitări, 5 persoane decedate, 44
răniţi;
intervenţie pirotehnică – 72 elemente de muniţie


-

ACTIVITĂŢI DE PREVENIRE ÎN ANUL 2017
3198 – cereri privind securitatea la incendiu;
1095 – controale constatate;
2501 – deficienţe constatate;
2578 – avertismente în domeniul apărării împotriva incendiilor
257 – amenzi contravenţionale în valoare de 975.000 lei

 FONDURI ALOCATE DE LA CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
- 6.188.000 lei valoarea totală ce constă în autobasculante, autocamioane,
autospecială de salvare la 70 m;
- 2 autoambulanţe timp B în valoare de 1.054.000 lei;
- Utilaj remorcabil încărcare saci;
- Valoarea totală a achiziţiilor 8.263.984 lei
- Investiţii în derulare în valoare de 1.646.000 lei
 COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ
- cu IPJ Timiş – „IMPACT” pentru prevenirea accidentelor la transporturile de
substanţe periculoase;
- cu unităţi militare ce aparţin Brigăzii 18 infanterie Banat - exerciţii comune;
- cu Penitenciarul Timişoara – prezentări tematice
- cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Timiş şi Gruparea Mobilă de
Jandarmi – pentru misiuni de asigurare evenimente, manifestaţii etc;
- cu autorităţile locale pentru misiuni de căutare, salvare persoane.
 OBIECTIVE PE ANUL 2018
- reducerea timpului de răspuns în situaţii de urgenţă prin operaţionalizarea
cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş a unui punct de lucru în Topolovăţul
Mare;
- îmbunătăţirea pregătirii de specialitate a personalului operativ, prin
acordarea de competenţe, în 3 centre constituite la nivelul detaşamentelor;
- implicarea activă în proiectele cu fonduri europene în vederea identificării
finanţării realizării unui centru de pregătire în municipiul Timişoara pentru
voluntari şi profesionişti;
- continuarea programului de identificare voluntari care să activeze în cadrul
inspectoratului;
- continuarea parteneriatului cu Primăria Municipiului Timişoara în vederea
achiziţionării unei autospeciale de salvare la înălţimea de 42 m.;
- dezvoltarea Serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Dumbrăviţa , prin
dotarea cu o autospecială de stingere incendii de către Primăria
Dumbrăviţa;
- organizarea unei tabere de vară în domeniul situaţiilor de urgenţă
2.4. DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE TIMIŞOARA
Activitatea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara în anul 2017 a avut ca repere
prioritare direcţiile de acţiune şi obiectivele stabilite de Legea nr. 155/2010, HCL nr.
441/2010 şi alte prevederi legale specifice poliţiei locale.
Poliţia Locală a acţionat în cadrul Planului de Ordine şi Siguranţă a Municipiului
Timişoara, urmărind acoperirea unui număr cât mai mare de zone cu potenţial
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criminogen, ridicat pe diferite intervale de timp. În acest sens au organizat 2.431 de
acţiuni cu 55 mai multe decât în anul 2016, din care 442 pe ordine şi siguranţă publică,
39 pentru depistarea câinilor fără stăpân, 410 pe mijloace de transport urban, 423 pe linie
de circulaţie rutieră.
De asemenea, s-a acţionat pentru asigurarea legalităţii de comerţ în pieţe, fiind
controlaţi un număr de 3.239 de comercianţi.
S-a acţionat în 166 de cazuri, în acţiunile de asigurare a ordinii publice, la adunări
publice, activităţi religioase, cultural sportive şi la meciurile de fotbal din Liga I susţinute
de ACS Poli Timişoara.
S-au organizat şi desfăşurat 140 de acţiuni punctuale pentru prevenirea şi
combaterea cerşetoriei şi vagabondajului fiind depistate 989 de persoane.
S-a acţionat şi pe linia migraţiei ilegale, fiind depistate pe raza municipiului
Timişoara 284 de persoane care au fost predate autorităţilor cu atribuţii în acest domeniu
în vederea clarificării situaţiei acestora.
În anul 2017 au fost constate 168 fapte de natură penală în care au fost implicate
353 de persoane din care 6 urmărite internaţional, care au fost predate municipiului
Timişoara pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor.
Se constată o creştere a contravenţiilor sancţionate cu amendă, respectiv 33067
cu 7570 mai mult decât în 2016.
Au fost preluate 28647 apeluri telefonice care au fost gestionate şi soluţionate de
lucrătorii Poliţiei Locale.
Pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi pentru
prevenirea delicvenţei juvenile din incinta unităţilor de învăţământ şi zonelor adiacente, au
executat 55 de acţiuni la cele 9 unităţi de învăţământ repartizate spre competenţă.
Cu ocazia activităţilor din teren, poliţiştii locali au distribuit un număr de 20.000 de
pliante informative cu atribuţiile şi datele de contact ale Poliţiei Locale Timişoara.
2.5. INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ TIMIŞ
Pe raza judeţului Timiş, pe linia Poliţiei de Frontieră funcţionează Serviciul teritorial
al Poliţiei de Frontieră Timiş cu 6 sectoare (83,15 km de frontieră) şi 6 puncte de trecere a
frontierei.
Principalul obiectiv al acestei instituţii în anul 2017 a fost gestionarea eficientă a
activităţilor specifice pentru identificarea, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a
infracţionalităţii transfrontaliere la frontiera cu Republica Serbia şi Republica Ungaria.
In anul 2017 valorile traficului de călători înregistrate în punctele de control ale frontierei a
fost în scădere cu 2,4 %. Exemplificăm în acest sens, P.T.F Cenad cu 900928 călători,
Oraviţa – 878.193, Jimbolia 437.780 călători, Lunga – 155.111 călători.
În schimb valorile de trafic pentru mijloacele de transport înregistrate la trecerea
frontierei au fost cu 5 % mai mari decât în 2016, respectiv PTF Cenad – 440273, Moraviţa
319243, Jimbolia 162115, Lunga – 39048, Foieni – 34793.
Urmare a controalelor efectuate, nu s-a permis ieşirea din ţară a unui număr de
651 de persoane şi nu s-a permis intrarea în ţară a unui nr. 500, toţi pentru nereguli la
permisele de călătorie.
Privind criminalitatea transfrontalieră, se constată ca aceasta este în creştere cu 16
% faţă de anul 2016, la infracţiuni este în creştere cu 123 %, iar la contravenţie în scădere
cu 41 %. Creşteri la infracţiunile din zona sunt: treceri ilegale ale frontierei cu 278 de
cazuri şi 1960 de făptuitori, tentativă de trecere ilegală a frontierei, trafic de migranţi şi
evaziune fiscală.
La nivelul judeţului Timiş au fost identificate 401 persoane implicate în trafic cu 52
de evenimente. Majoritatea cetăţenilor care au săvârşit infracţiuni pe linia migraţiei ilegale
sunt din Irak, Siria, Pakistan, Afganistan şi Iran.
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În ceea ce priveşte traficul de migranii în 2017 au fost constate 56 de cazuri cu 75
de infracţiuni din care 27 de cazuri cu autori cunoscuţi sau identificaţi ulterior cu 46 de
făptuitori. Pentru scăderea fluxului de migranţi spre frontiera cu România, la nivelul
judeţului Timiş s-au instituit planuri de măsuri pentru gestionarea în regim gestionat de
către structurile M.A.I., la această activitate participând I.P.J Timiş, I.J.J Timiş şi I.P.T.F
Timiş.S-a colaborat bine cu autorităţile sârbe pe linia readmisiei persoanelor aflate în
situaţia de şedere ilegală pe teritoriul României.Pe linie de contrabandă au fost constate
un număr de 60 de cazuri de contrabandă cu ţigări în care au fost implicat un număr de
84 de persoane din care 6 cazuri cu persoane la Moraviţa.
Principalul obiectiv pentru anul 2018 ce va avea avut în vedere de către Poliţia de
Frontieră este reducerea fenomenului infracţional, în special pe linie de migraţie ilegală şi
contrabandă prin desfăşurarea de acţiuni de prevenire şi activităţi calificate de
destructurare a grupurilor infracţionale organizat.
3. CONCLUZII
Se constată implicarea tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinei publice
care acţionează la nivelul judeţului Timiş şi a municipiului Timişoara.
A fost întocmit Planul Strategic al Autorităţii de Ordine Publică Timiş pe anul 2018,
fiind stabiliţi totodată, indicatorii de performanţă minimali care trebuie să fie îndepliniţi de
unităţile de poliţie şi celelalte instituţii din domeniu.
Apreciem ca Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Timiş şi-a desfăşurat
activitatea în limitele legii, iar instituţiile ordinii şi siguranţei publice au asigurat un climat
de siguranţă publică corespunzător pe raza judeţului Timiş, nefiind înregistrate
evenimente cu impact deosebit în rândul populaţiei
Domnul vicepreşedinte Stancu Traian
Vă mulţumesc domnule Gheorghe Moldovan pentru prezentarea făcută.
Stimaţi colegi, această informare o aveţi şi pe tabletele dumneavoastră în format
electronic. Am ţinut ca şi membri ATOP să fie prezenţi la o şedinţă a consiliului judeţean
pentru că trebuie să ştiţi că dânşii apreciază implicarea noastră, a consilierilor judeţeni,
acordată în sprijinul acestei comisii ATOP în care multe probleme ale cetăţenilor şi multe
din proiectele iniţiate au prins contur sau chiar s-au materializat.
Dacă mai sunt întrebări cu privire la acest raport? Dacă nu, vă mulţumesc în
numele membrilor comisiei şi sperăm să ne continuăm activitatea şi în acest an cu
sprijinul dumneavoastră.
Domnul preşedinte Călin Ionel Dobra
Dacă mai sunt alte discuţii sau întrebări cu privire la acest raport? Dacă nu, profit
şi eu de prezenţa membrilor ATOP, şi doresc să-i felicit pentru activitatea din anul 2017,
le urez mult succes în continuare şi îi asigur în numele meu şi a colegilor din consiliului
judeţean de sprijinul nostru pentru implementarea proiectelor derulate prin ATOP în anul
2018.
Dată fiind epuizarea ordinei de zi, declar închise lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Timis.
PREŞEDINTE,
Călin – Ionel DOBRA

SECRETAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ,
Ioan – Dănuţ ARDELEAN
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